
 المملكة المغربية

                     

                              

                        

                                                                    

                                                 

 وزارة التربية الىطىية      

   األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه    

  تطىان–   لجهة طىجة     

أصيلة-ويابة طىجة  

    

 ◄االمتحان المىحد اإلقليمي لنيل شهادة نهاية الدروس االبتدائية►

 ◄ 2012دورة يىنيىه ►

ساعة و نصف :  مذج اإلوجاس                       مادة الرياضيات                                        

 

  :                                  (ذصاعذٌا أَ ذىاسنٍا  )رذة األعذاد انرانٍح ذزذٍثا سهٍما  .1

6,005 – 6,55 – 6 – 6,05 –  – 6,50 

 

 :أوجش انعمهٍاخ انحساتٍح انرانٍح فً َضع عمُدي  .2

 

a. 4996 – ( 367,18 + 527,24 ) 

 

b.  +  x (  - ) 

 

c. 38 x 256,34 

 

d. 12629 ÷ 34,6 

 

اقزأ وض انمسأنح انرانٍح َ أجة عه انسؤال، مع كراتح انعمهٍاخ انالسمح انرً قمد تٍا نهحصُل عهى  .3

 . انجُاب انصحٍح فً َرقح انرحزٌز

 

( km 125 )قطع أحذ انمشاركٍه فً طُاف انمغزب نهذراجاخ انمسافح تٍه مذٌىرً طىجح َ شفشاَن 

 .فً مذج  ساعرٍه َ وصف 

 ما هي السرعة المتوسطة التي سجلها هذا المشارك ؟:  السؤال

 . تاسرعمال األدَاخ انٍىذسٍح انمىاسثح35°أوشئ ساٌَح قٍاسٍا  .4

 . تاسرعمال األدَاخ انٍىذسٍح انمىاسثح2,5cmأوشئ دائزج قٍاص شعاعٍا  .5

أوشئ مسرطٍهٍه مرماثهٍه تانىسثح نمسرقٍم اعرمادا عهى انرزتٍعاخ ، تاسرعمال األدَاخ انٍىذسٍح  .6

 .انمىاسثح
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الحظ انشكم انٍىذسً انرانً َ أجة عه انسؤال ، مع كراتح انعمهٍاخ انالسمح انرً قمد تٍا نهحصُل  .7

 .عهى انجُاب انصحٍح فً َرقح انرحزٌز

  

    مه قزص     ٌمثم انشكم انٍىذسً انرانً  

 cm 2     قٍاص شعاعً  

                                                                             

cmكم ذساَي مساحح ٌذا انشكم ب  : السؤال
2 

 ؟

 :قم ترحٌُم كم مه انقٍاساخ انمخرهفح انرانٍح إنى َحذج انقٍاص انمطهُتح  .8

a. 2,45m 13dm 25cm = ……………………………………….m 

b. 6,35g 17dg 8,5mg = ………………………………………..mg 

c. 7,91m
2
 8,5dm

2
 49,35cm

2
 65mm

2
   = ……………………….m

2
 

d. 5,36dal 13dm
3
 = …………………………………………….L 

اقزأ وض انمسأنح انرانٍح َ أجة عه انسؤال، مع كراتح انعمهٍاخ انالسمح انرً قمد تٍا نهحصُل عهى  .9

 . انجُاب انصحٍح فً َرقح انرحزٌز

 

 

 :   ٌمثم انشكم انرانً وشزا نمرُاسي مسرطٍالخ قٍاساخ أتعادي انثالثح كما ٌهً 

 cm 1,5:     قٍاص االرذفاع 

 ضعف االرذفاع:    قٍاص انعزض  

 ضعف انعزض:    قٍاص انطُل    

 

 

 

cmكم ٌساَي حجم مرُاسي انمسرطٍالخ ٌذا ب  : السؤال
3

  ؟

                                    ------------------------------------------------------------------------------------------------
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